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Skolepenge
SFO
Befordring
Musikskole
Billedskole
Fripladsmuligheder

Vedsted Friskole, Terpsvej 1, 9440 Aabybro – Tlf.: 29480722 – Mail: skolen@vedsted-friskole.dk

Betalingssatser skoleåret 2022/2023
Skolepenge (Der betales 11 måneder - juli er betalingsfri):
1. barn ......................................................................... 1.485,00 kr. pr. md.
2. og flere børn ................................................................. 165,00 kr. pr. md.

SFO:
Moduler:
A. 6.30 – 8.05
B. 12.45 – 14.30
C. 14.30 – 17.00 (Fredag 14.30-16.30)
Man tilmelder sit barn 1, 2 eller 3 moduler.
Priser (Der betales 11 måneder - juli er betalingsfri):
1 modul (A eller B) ........................................................... 465,00 kr. pr. md.
Pris for søskende på samme modul 105,00 kr. pr. md.
2 moduler (A og B eller B og C) ........................................ 905,00 kr. pr. md.
Pris for søskende på samme modul 135,00 kr. pr. md.
3 moduler (A, B og C) .................................................... 1.150,00 kr. pr. md.
Pris for søskende på samme modul 180,00 kr. pr. md.
Feriekuffert – SFO på skolelukningsdage fra kl. 6:30 - 17:00 …….75,00 kr. pr. barn/dag
Tilmelding skal ske på tilmeldingsblanket, der udsendes før skolestart. Ændring
i tider for pasning kan ske ved henvendelse til kontoret. Udmeldelse og
ændring i pasningsbehov kan ske med 1 måneds varsel.
Søskenderabat beregnes med 50% på det dyreste barns betaling for SFO, når
der er yngre børn i vuggestue/dagpleje eller børnehave.
Børn i 4. kl. kan tilmeldes SFO til samme pris som første barn.

Elevbetaling for ekskursioner, lejrskoler og rejser:
I børnenes skoleforløb arrangeres et antal lejrskoleturer, ekskursioner og
rejser, hvoraf bl.a. kan nævnes: Sønderjyllandstur - sprogrejse til England samt
evt. andre turer. Eleverne betaler en del af udgiften hertil (kost - transport overnatning og evt. entreer).

Befordring (NT-kort):
1. barn ...................................................................... 140,00 kr. pr. md.
2. barn ........................................................................... 90,00 kr. pr. md.
3. og flere børn .......................................................... gratis

Billedskolen, 30 uger årligt – prisen er pr. barn:
2-lektioners hold ............................................................... 175,00 kr. pr. md
3-lektioners hold ............................................................... 245,00 kr. pr. md

Musikskolen, 30 uger årligt – prisen er pr. barn:
Musikalsk grundskole, musikalsk værksted,
rytmisk sammenspil og blokfløjtehold .............................. 175,00 kr. pr. md
Hvis eleven også er tilmeldt soloundervisning .................... 85,00 kr. pr. md
Kor....................................................................................... 50,00 kr. pr. md
Soloundervisning 20 min. om ugen ................................... 295,00 kr. pr. md
Soloundervisning 30 min. Om ugen .................................. 435,00 kr. pr. md

Betaling
Skolepenge m.v. indbetales månedsvis forud den første hverdag i måneden.
Hvis betalingen ikke er registreret senest 8. hverdag i måneden, udsendes
erindringsskrivelse samt nyt girokort med opkrævning af rykkergebyr på 100 kr.
Betaling af skolepenge, SFO, befordring og evt. billed- og musikskole opkræves
via Betalingsservice. Tilsendte girokort tilmeldes via bank/netbank. Hvis
betalingen ikke tilmeldes Betalingsservice, opkræves et betalingsgebyr på 100
kr. pr. md. pr. hjem.
For tilmeldinger til Musik- eller Billedskole betales der jf.
tilmeldingsbetingelserne for hele skoleåret. Ved udmeldelse
opkræves resterende betaling for skoleåret.

Fripladstilskud
Ansøgningsskema til økonomiskfriplads udsendes til alle hjem på mail inden
skoleårets begyndelse – en udskrift kan afhentes på kontoret.
Skemaet til ansøgning om friplads fra Fordelingssekretariatet udfyldes, og
afleveres til kontoret sammen med en kopi af årsopgørelsen fra SKAT for 2021.
Begge dele skal være afleveret på kontoret SENEST d. 1. september 2022.
Efter ansøgning kan der tildeles fripladstilskud til skolepenge og
skolefritidsordning.
Tilskudspuljen består af midler fra Fordelingssekretariatet, samt skolens egne
midler fra Undervisningsministeriet. Puljen med tilskud fordeles efter en
fordelingsnøgle, og er derudover afhængigt af antallet af ansøgere. Man kan
ikke forvente at modtage fuldt støttebeløb. Der er vedtaget en
minimumegenbetaling på 500 kr. for første barn – der gives ikke fripladstilskud
til skolepenge for efterfølgende børn.
Tildelingen af fripladsstøtte sker i løbet af september måned, hvorfor man
indbetaler fuldt skolepengebeløb i august og september. Fripladstilskuddet
bliver derefter fratrukket de næste rater af skolepenge.
I tilfælde af indlevering af urigtige oplysninger, og dermed manglende tildeling
af tilskud fra fordelingssekretariatet, vil fripladstilskuddet blive inddraget, og
det fulde beløb for skolepenge opkrævet.
Der kan i enkelte tilfælde dispenseres fra ovenstående fordelingsnøgle, hvis det
af skolelederen vurderes at der er sociale forhold som nødvendiggør
økonomisk støtte. Sådanne tilfælde vurderes enkeltvis af bestyrelsen, hvorefter
evt. tilskud tildeles.
Kontakt gerne kontoret for hjælp til at ansøge om fripladstilskuddet.

Udmeldelse fra skolen kan ske skriftligt med 2 mdr. varsel til den første i
en måned. Hjemmet er betalingspligtig med det opkrævede fakturabeløb
indtil da.

